Stockholm, 30 juni 2022

Öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi:

Garantipensionen inte längre en garanti för utsatta svenskar
Med valet inpå knuten bröstar partierna upp sig i syfte att visa vem som bryr sig mest om de
redan utsatta pensionärerna. Men i samma sekund som vårändringsbudgeten röstades igenom
stod det klart att 48 000 pensionärer boendes utomlands blir av med sin garantipension. Det är
inte att värna om de svagaste.
Garantipensionen har fram till nu varit ett grundskydd för de som haft låg eller ingen arbetsinkomst
under livet, och den har ingått i den allmänna pensionen. I antal handlar det om en grupp pensionärer
i Enköpings befolkningsstorlek – närmare 48 000 personer – som nu kommer att fråntas rätten till
detta stöd.
Det gäller exempelvis pensionärer som har jobbat i Sverige, kanske blivit sjuka, varit sjukskrivna
länge eller av andra anledningar haft en för låg inkomst under livet. Garantipension har därför varit
ett otroligt viktigt stöd för denna grupp, oavsett om de valt att bosatta sig i ett annat EU land under
ålderns höst.
Ett annat exempel är de kvinnor som drabbas av detta beslut. Eftersom det historiskt har fallit på
kvinnans lott att ta hand om hem och barn istället för att förvärvsarbeta, är detta en särskilt utsatt
grupp pensionärer då de saknar inkomstpension, tilläggspension eller pension från annat land.
Kvinnor, vars makar har varit utsända av ett svenskt företag eller ett internationellt organ, har i
många fall inte ens haft som alternativ att tjäna in sin egen pension och de har därmed hamnat
utanför arbetsmarknaden.
Anledningen till att man nu kommer att strypa garantipensionen till svenska pensionärer bosatta
utomlands är att garantipension efter en EU-dom 2017 inte längre betraktas som en pension utan
klassas som en minimiförmån.
Förslaget innebär i praktiken att den som ansöker om garantipension efter 1 oktober 2022 och inte
tidigare haft rätt till garantipension kommer att få avslag om man inte är bosatt i Sverige. För de
personer som före den sista september 2022 ansökt och fått beviljad garantipension kommer
utbetalningarna för den som är bosatt utomlands att upphöra från och med 1 januari 2023.
Svenskar i Världen ställer nu följande fråga till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi:
Varför drar Sverige undan mattan för denna redan utsatta grupp?
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